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LÍNGUA INGLESA 

 

Eixo: Conhecimentos Linguísticos. 

 

“What do you want to be?” – Esta é a pergunta em inglês que significa: O que você quer ser? Você 

já pensou sobre isso? Existem tantas profissões importantes que levaríamos várias aulas para falar 

sobre elas. Hoje, vamos aprender algumas das profissões em inglês. Bons estudos! 

 

 

Fonte: freepik.com 

 

Senhores pais, ou responsáveis, sigam o passo a passo para auxiliar a criança a completar as 

atividades. Se possível acesse os links abaixo: 

 

 Vocabulário: clique no link https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE&t para que a 

criança aprenda e revise as profissões. A criança pode analisar as imagens e reconhecer o 

significado de cada palavra. Não se preocupe, caso a criança não consiga memorizar todas 

as profissões, já que são muitas. 

 

 Prática: a criança poderá clicar neste link https://www.youtube.com/watch?v=DSdlgxn90HM 

para assistir e praticar as palavras sobre as profissões em um jogo de adivinhação. No vídeo 

aparece a pergunta “What do you wan to be” (O que você quer ser?). 

 

 Atividades: agora a criança já está pronta para iniciar as atividades a seguir:  

https://www.youtube.com/watch?v=G5UHA2sf-IE&t
https://www.youtube.com/watch?v=DSdlgxn90HM
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Revisando: como vimos na introdução desta aula, escolher uma profissão é um dos passos mais 

importantes da nossa vida! Você já pensou no que quer ser quando crescer? Olha só abaixo quantas 

opções legais: 

 

 

 

 

Imagens: freepik.com  
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Tradução do vocabulário: logo abaixo, você poderá encontrar as palavras que vão te ajudar a 

relembrar algumas palavras. 

 

Vocês, pais ou responsáveis, encontrarão a pronúncia de cada palavra, para facilitar o processo. 

Veja a seguir: 

 

Doctor /dóktor/: médico. 

Teacher /títcher/: professor. 

Waiter /uêiter/: garçon. 

Officer /ófisser/: policial. 

Veterinarian /veterinérian/: veterinário. 

Farmer /fármer/: fazendeiro. 

Delivery boy /delíveri bói/: entregador. 

Singer /sínguer/: cantor. 

Baker /bêiker/: padeiro. 

Businessman /bizzness mén/: empresário. 

Nurse /nãrs/: enfermeira. 

Fireman /fáier mén/: bombeiro. 

Librarian /librérian/: bibliotecário. 

Carpenter /cárpenter/: carpinteiro. 

Mechanic /mekénik/: mecânico. 

Hairdresser /rér drésser/: cabeleireira. 

Scientist /sáientist/: cientista. 

Soldier /sôuldier/: soldado. 

Pilot /páilot/: piloto. 

Musician /musichian/: músico. 

Painter /pêinter/: pintor. 

 

 

 

Fonte: freepik.com  
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Atividade 1: observe as imagens e desembaralhe as palavras para descobrir as profissões. Você 

pode consultar a lista de tradução de palavras. 

 

 

 

 

 

Fonte: freepik.com  
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Atividade 2: Esses materiais pertencem a qual profissão? Desenhe o profissional que falta nesta 

imagem e escreva, em inglês, sua resposta na linha abaixo. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Imagens: freepik.com 


